
НА ФЕДЕРАТИВНЕ M 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНУЈ« излегува 
по потреба, вр српови, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. —• Текушта сметка при 
НарЈДнага банка на ФНРЈ за прет* 
плата бр. 1032-Т-22О, за одделни изда-
нија I032-T-222 и за огласи 1032-Г-221. 

Среда, I it li j/ 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 15 ГОД. IX 
бр. 9 - Телефони. . ___ 
Администрација 26-276 Прадавно »,д, 

целение 22*619, Тел. централа 28 010. 

86. 

У К А З 

Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните 
органи на власта, Претседателот Pla Републиката го прогласува Законот за ратифика-
ција на Договорот за пријателство и соработка помеѓу Федеративна Народна Република 
Југославија, Кралевина Грција и Република Турци; г. о т о го усвоија Сојузното веќе и 
Венето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на својата заедничка седница 
одржана на 23 март 1953 година, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА ПОМЕЃУ 
[ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, КРАЛЕВИНА ГРЦИЈА И 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
Член 1 

Се ратификува Договорот за пријателство и соработка помеѓу Федеративна На-
родна Република Југославија, Кралевина Грција и Република Турција што е склучен и 
потпишан на 28 февруари 1953 година во Анкара, а кој во обата оригинала гласи: 

UGOVOR О PRIJATELJSTVU I SARADNJI 
između 

FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLA-
VIJE, KRALJEVINE GRČKE I REPUBLIKE TURSKE 

Strane ugovornice 
Potvrđujući svoju veru u načela izražena u Po-

velji Ujedinjenih nacija, 
rešene da žive u miru sa svima narodima i da 

doprinesu održavanju međunaiodnog mira, 
prožete željom da konsoliduju odnose prijateljstva 

koji postoje među njima, 
rešene da brane slobodu i nezavisnost svojih na-

roda kao i svoj teritorijalni integritet protiv svake 
spoljne sile, 

rešene da ujedine svoie napore u cilju efikasni-
jeg organizovanja svoje odbrane protiv svake spoljne 
agresije i da se sporazumnu : sarađuju u svima pita-
njima od zajedničkog interesa, a naročito u pitanjima 
koja se odnose na njihovu odbranu, 

ubeđene da zajednički interesi njihovih naroda i 
a vih miroljubivih naroda zahtevaju preduziman je ce-
lishodnih mera za očuvanje mira i bezbednosti u ovom 
delu sveta, shodno članu 51 Povelje Ujedinjenih na-
cija, 

Odlučile su da zaključe ovaj Ugovor i Šefovi nj i-
hovih država odredili su kao svoje punomoćnike: 

Pretsednik Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije: 
Njegovu Ekselenciju gospodina Koču POPOVIĆA, 

Državnog sekretara; 

TRAITE D'AMITIE ET DE COLLABORATION 
entre 

LA REPUBLIČKE FEDERATIVE POPULAIRE DB 
YOUGOSLAVIE, LE ROYAUME DE GRECE ET LA 

REPUBLIČKE TURQUE 
Les Parties contractantes 
reaffirmant leur foi dans les principes enonceS 

dans la Charte des Nations Unies, 
decidees de vivre en paix avec tous les peuples et 

a contribuer au maintien de la рајх internationale, 
animees du desir de consolider les relations d'ami-

tie existant entre elles, 
determinees a defendre la liberte et l'independance 

de leurs peuples ainsi que leur integrite territoriale 
contre toute force ехегсее de l'ext6rieur, 

rćsolues a unir leurs efforts pour rendre plus eff i -
cace l'organisation de leur defense contre toute agres-
sion exterieure et de se concerter et de collaborer sur 
toute question d'interet commun et en particulier sur 
les questions concernant leur defense, 

persuadees que les interets communs de leurs peu-
ples et de tous les peuples pacifiques exigent des 
dispositions appropriees pour la sauvegarde de la paix 
et de la securite dans cette partie du monde, confor-
mement a l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, 

Ont decide de conclure le present Traite et les 
Chefs de leurs Etats ont designe pour leurs Plenipo-
tent ;aires respectifs: 

Le President de la Republique Fšderative Populaire 
de Yougoslavie* 

Son ЕхсеИепсе Monsieur Koča POPOVIĆ, Secrć-
taire d'Etat; 

# 
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Njegovo Veličanstvo Kralj Grka: 
Njegovu Ekselenciju gospodina Stefanosa STEFA-

NOPULOSA, Ministra inostranih poslova; 
Pretsednik Republike Turske: 
Njegovu Ekselenciju profesora Fuada KEPRILI-

JA, Ministra inostranih poslova, narodnog poslanika 
za Carigrad; 
koji su se, pošto su podneli svoja uredna punomoćja, 
sporazumeli о sledećem: 

Clan I 
U cilju da na trajan način obezbede svoju sarad-

nju, Strane ugovornice će se konsultovati о svim pro-
blemima od zajedničkog interesa. 

Ministri inostranih poslova Strana ugovornica odr-
žavaće redovno konferenciju jednom godišnje i, ako 
se to smatra potrebnim, češće, u cilju da se razmotri 
međunarodna politička situacija i da se donose shodne 
odluke, u skladu sa ciljevima ovog Ugovora 

Clan II 
Strane ugovornice nameravaju i dalje da ulažu 

zajedničke napore radi očuvanja mira i bezbednosti u 
njihovoj oblasti i da zajednički nastave razmatranje 
problema njihove bezbednosti, uključujući tu zajed-
ničke mere odbrane, za kojima bi se mogla pojaviti 
potreba u slučaju neizazvane agresije protiv njih. 

Clan III 
Generalštabovi Strana ugovornica nastaviće svoju 

saradnju u cilju da svojim vladama podnose prepo-
ruke, utvrđene sporazumno, u vezi s pitanjima od-
brane, radi donošenja koordiniranih odluka, 

Clan IV 
Strane ugovornice će razvijati svoju saradnju na 

poljima ekonomije, tehnike i kulture; u slučajevima 
kada se to smatra korisnim, biće zaključeni celishodni 
sporazumi i stvoreni potrebni organi za rešavanje eko-
nomskih, tehničkih i kulturnih problema. 

Clan V 
Strane ugovornice se obavezuju da će rešavati 

mirnim sredstvima kakva su predviđena u Povelji 
Ujedinjenih nacija, i u duhu razumevanja i prijatelj-
stva, svaki spor koji bi se mogao pojaviti između 
njih; one se takođe obavezuju da će se svaka od njih 
uzdržavati od svakog mešanja u unutrašnje stvari 
ostalih Strana ugovornica. 

Clan VI 
Strane ugovornice će se uzdržavati od zaključenja 

saveza, ili učešća u akciji uperenoj protiv јесте od 
njih, ili akciji koja bi mogla naneti štetu njenim inte-
resima. 

Clan Vil 
Strane ugovornice izjavljuju svaka za sebe da 

nikakve međunarodne obaveze koje su sad na snazi 
između njih i jedne ili više drugih država nisu u pro-
tivrečnosti s odredbama ovog Ugovora; one s druge 
strane preuzimaju obavezu da ubuduće neće preuzeti 
nikakvu međunarodnu obavezu koja bi mogla biti u 
suprotnosti s ovim Ugovorom. 

Clan VIH 
Ovaj Ugovor ne utiče i ne može se tumačiti kao 

da ma na koji način utiče na prava i obaveze koji za 

Sa Maj este le Roi des Hellenes: 
Son ЕхсеПепсе Monsieur Stephanos STEPHANO-

POULOS, Ministre des Affaires Etrangeres; 
Le President de la Republique Turque: 
Son Excellence le Professeur Fuad KČPRULtJ, 

Ministre des Affaires Etrangeres, Depute d'Istanbul; 

qui, apres avoir presente leurs pleins pouvoirs trou-
ves en bonne et due forme, sont convenus des dispo-
sitions suivantes: 

Article I 
Afin d'assurer d'une fagon permanente leur colla-

boration, les Parties contractantes procederont a des 
consultations sur tous les problemes d'interet commun. 

Les Ministres des Affaires Etrangeres des Parties 
contractantes se reuniront regulierement en conference 
une fois par ап et, s'il est juge necessaire, plus sou-
vent, afin d'examiner la situation politique interna-
tionale et de prendre les decisions indiquees, confor-
nament aux buts du present Traite. 

Article II 
Les Parties contractantes entendent continuer 

leurs efforts communs pour la sauvegarde de la paix 
et de la securite dans leur region et poursuivre, eri 
commun, Гехатеп des problemes de leur securite, у 
compris les mesures communes de defense dont la 
necessite pourrait se produire au ćas d'une agression 
non provoquee contre elles. 

Article l i l 
Les Etats-Majors Generaux des Parties contrac-

tantes poursuivront leur collaboration afin de s^u-
mettre a leurs Gouvernemcnts des recommandation3 
concernant les questions de defense, fixees d'un com-
mun accord, en vue de la prise de decisions coordo-
nees. 

Article IV 
Les Parties contractantes developperont leur colla-

boration dans les domaines de l'economie, de la tech-
nique et de la culture; dans les ćas ou il serait juge 
utile, des accords appropries seront conclus et des 
organes necessaires seront crees pour resoudre les 
problemes economiques, techniques et culturels. 

Article V 
Les Parties contractantes s'engagent a regler par 

des тоуепѕ pacifiques tels qu'ils se trouvent deter-
mines dans la Charte des Nations Unies, et dans un 
esprit de comprehension et d'amitie, tout differend 
pouvant surgir en tre elles; elles s'engagent aussi a 
s'abstenir de toute ingerence dans les affaires inte-
rieures Tune de l'autre. 

Article VI 
Les Parties contractantes s'abstiendront de con-

đure une alliance, ou de participer a une action diri-
gee contre Tune d'elles ou de nature a porter prej udice 
a ses interes. 

Article Vil 
Les Parties contractantes declarent, chacune en ce 

qui la concerne, qu'aucun des engagements in ternata-
паих actuellement en vigueur entre elles et un ou 
plusieurs autres Etats n'est en contradiction avec les 
dispositions du present Traite; elles assument d'autre 
part l'obligation de ne souscrire a l'avenir a aucun 
engagement international pouvant se trouver en con-
flit avec le present Traite. 

Article VIH 
^ Ce Traite n'affecte pas et ne saurait etre inter-

prete comme affectant de quelque manieve que ce soit 



Среда, 1 април 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 15 — Страна 155 

les droits et obligations decoulant pour la Grece et la 
Turquie du Traite de l'Atlantique Nord du 4 avnl 
1949 

Aiticle IX 
Apres l'entree en vigueur du present Traite loui 

autre Etat, dont la collaboration sera jugee ulile a la 
realisation des bu ts du present Traite par loutss les 
Parties contractantes, pourra у adherer sous les me-
mes conditions et avec los memes droits que les trois 
Etats signataires. 

Tout Etat adherant deviendra Partie au Traite 
par le depdt d'un instrument d'adhesion. 

Grčku i Tursku proističu iz Severnoatlantskog Ugo-
vora od 4 aprila 1949 godine, 

Clan IX 
Posle stupanja na snagu ovog Ugovora, svaka 

druga država čiju saradnju budu smatrale korisnom 
po ostvarenje ciljeva ovog Ugovora sve Strane ugo-
vornice, moći će pristupiti Ugovoru pod istim uslovima 
i sa istim pravima kao tri države potpisnice. 

Svaka država koja pristupa ovom Ugovoru postaće 
Strana ugovornica ovog Ugovora deponovanjem instru-
menta о pr is tupanja 

Clan X 
Ovaj Ugovor, čiji će francuski tekst biti autenti-

čan, biće ratifikovan od strane svih Strana ugovor-
nica, i ratifikacioni instrumenti biće deponovani kod 
Državnog sekretara Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije u Beogradu; on će stupiti na snagu na 
dan deponovanja poslednjeg ratifikacionog instru-
menta. 

Po isteku pet godina posle stupanja na snagu ovog 
Ugovora svaka Strana ugovornica može prestati da 
bude učesnica u ovom Ugovoru putem deklaracije upu-
ćene vladama ostalih Strana ugovornica s otkaznim 
rokom od godinu dana. 

U POTVRDU ĆEGA su imenovani Opunomoćenici 
potpisali ovaj Ugovor. 

Rađeno u Ankari, dvadeset osmog februara hilja-
du devet stotina pedeset treće godine u tri primerka 
od kojih je po jedan bio uručen svakoj od Strana 
ugovornica. 

Koča Popović, s, г, 
Stefanos Stefanopulos, s. r. 
Fuad Keprili, s, r, 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на изгласувањето во Народната скупштина 

ira Федеративна Народна Република Југославија. 
П Р. бр. 6 

28 март 1953 година 
Белград 

~ . Го заменува 
Претседател на СОЈУЗНОТО веќе, Претседателот на Републиката 

Владимир Симиќ, с. р. Потпретседателот 

Претседател на Веќето на народите, н а Сојузниот извршен совет, 
Јосип Видмар, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

Article X 
Le present Traite, dont le texte francais fei сл fol, 

sera ratifie par chacune des Parties contractantes et 
les instruments de ratification seront deposes aupres 
du Secretaire d'Etat de la Republique Federative Po« 
pulaire de Yougoslavie a Belgrade; il entrera en vi-
gueur a la date du depot du dernier instrument de 
ratification. 

A l'expiration de cinq annees apres Г en trče en 
vigueur du present Traite touie Partie contractantes 
pourra cesser d'etre partie a ce Traite par une decla-
ration adressee aux Gouvernements des autres Parties 
contractantes avec preavis d'un ап. 

EN FOI DE QUOI lesdits Plenipotentiaires ont 
signe le present Traite. 

Fait a Ankara, le vingt huit Fevrier mil neuf cent 
cinquante trois en trois exemplaires dont un a ete 
remis a chacune des Parties contractantes. 

Koča Popović, m. p, 
Stephanos Stephanopoulos. m, pi 
Fuad Kopriilii, m. р. 

87. 

У К А З 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, Прет-
седателот на Републиката го прогласува Законот 
за амнестија, што го усвоија Сојузното веќе и Ве-
нето на народите на • Народната скупштина на 
ФНРЈ на своите седници одржани на 23 март 1953 
година, а кој гласи: 

ЗАКОН ЗА АМНЕСТИЈА 
Член 1 

Лицата што до денот на влегувањето во сила 
fia овој закон се осудени за кривичните дела од 

чл. 236, 237, 238 и 239 од Кривичниот законик или 
за кривичните дела кои спрема прописите што 
важеле порано им одговарале на цитираните од-
редби на Кривичниот законик, се ослободуваат од 
натамошното издржување на казната. 

Неизвршените казни или неизвршениот дел на 
казната нема да се извршуваат. 

Лицата што се осудени за цитираните дела на 
казната ограничеше на граѓанските права или на 
соодветна казна, се враќаат во своите граѓански 
права со денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 2 
Одредбите од претходниот член нема да cd 

применат на лицата што се осудени до влегу-
вањето во сила на овој закон за кривичното дело 
од чл. 239 на Кривичниот законик на казната 
строг затвор повеќе од пет години 
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Член 3 
Против лицата што до денот на влегувањето 

во сила на овој закон извршиле кривично дело од 
чл. 236, 237 и 238 од Кривичниот законик или с о -
одветно кривично дело по поранешните прописи, 
нема да се започнува кривична постапка, а ако 
е започната ќе се запре, 

Член 4 
Постапката за извршување на овој закон се 

започнува по службена должност. 
Член 5 

Управите на казнено-поправителните установи 
се должни во срок од петнаесет дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон да ги пуштат 
на слобода лицата што се ослободени од натамо-
шното издржување на казната по чл, 1 од овој 
закон, 

Ако е осуден некој со правосилна пресуда и 
за кривичните дела што не се опфатени со амне-
стија по овој закон, првостепениот суд со нова 
пресуда ќе ја преправи правосилната пресуда без 
повторување на постапката и ќе изрече нова ка-
зна односно ќе утврди колку од казната изречена 
(jo поранешната пресуда треба да се изврши. 

Против новата пресуда е позволена жалба. 
Член 6 

Сојузниот извршен совет ќе дава упатства за 
тоа дали кривичните дела определени по пропи-
сите што не се денеска во сила се опфатени со 
амнестијата по овој закон. 

Член 7 
За спроведување на овој закон ќе се грижи 

Државниот секретар за внатрешни работи. 
Член 8 

Овој закон влегува во сила веднаш. 
ПР бр. 5 

28 март 1953 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
нг Сојузниот извршен совет, 

едвард Кардељ, с. р. 
Претседател на Сојузното веќе, 

Владимир Симиќ, с. р. 
Претседател на Венето на народите, 

Јосип Видмар, с. р. 

88. 
У К А З 

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, Прет-
седателот на Републиката го прогласува Законот 
за дополнение на Законот за управните спорови, 
што го усвоија Сојузното веќе и Веќето на наро-
дите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите 
седници одржани на 23 март 1953 година, а кој 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ 
Член 1 

Во Законот за управните спорови, по чл. 71 се 
додава нов чл. 7la, кој гласи: 

„Со Закон на Народна Република Србија 
може да се пропише Врховниот суд на Автоном-
ната Покраина Војводина да ја врши во поглед 

на управните акти што ги донесуваат органите на 
подрачјето на Автономната Покраина Војводина 
онаа надлежност што им е дадена со овој закон 
на републичките врховни судови. Против пресу-
дата или решението на Врховниот суд на Автоном-
ната Покраина Војводина жалбата се изјавува до 
Сојузниот врховен суд ако врз правниот однос 
непосредно треба да се примени сој-узен пропис. 

Со закон на Народна Република Србија може 
да се овласти Јавниот правобранител на Автоном-
ната Покраина Војводина да започнува управни 
спорови пред Врховниот суд на Автономната По-
краина Војводина." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

ПР бр. 4 
28 март 1953 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател на Сојузното веќе, 
Владимир Симиќ, с. р. 

Претседател на Веќето на народите, 
Јосип Видмар, с. р. 

89. 
Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон и чл. 

134 од Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Магационерите, подофицерите и офицерите на 

Народната милиција, службениците на Управата 
за државна безбедност и други службеници во ре-
сорот на внатрешните работи (во натамошниот текст: 
осигуреници), како и членовите на нивните фами-
лии, ги имаат врз основа на социјалното осигуру-
вање сите права предвидени со Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии. 

Во поглед на здобивањето, остварувањето и ко-
ристењето на правата врз оснива на социјалното 
осигурување, како и во поглед на престанокот, гу-
битокот и запирањето на тие права, се применуваат 
и на лицата од ст. I на овој член одредбите од За-
конот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии, од Уредбата 
за определување и преводење на пензиите и инва-
лидските , како и прописите донесени врз основа 
на тој закон а заради неговата примена, доколку, 
со оваа уредба не е пропишано поинаку. 

Како офицери на Народната милиција се сме-
таат и генералите на Народната милиција. 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
1) За правата за случај на болест и болување 

Член 2 
На осигурениците што се времено неспособни 

за служба поради болест и болување, им припаѓа 
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за време на лекувањето односно болувањето ма-
теријално обезбедување во висина на редовните 
месечни принадлежности (плата и постојани дода-
тоци) на кои што имаат право по соодветните про-
писи за принадлежностит* 

Член 3 
Продолжувањето траењето на правата на ivi^e-

ријално обезбедување за случај на болест односно 
болување преку една година, ако го бараат тоа по-
требите на лекувањето односно опоравокот и ако 
се предвидува можност за оспособување за служба 
во натамошниот срок од најмногу една година за 
милиционерите, подофицерите и офицерите на На-
родната милиција, го одобрува надлежниот државен 
секретар за внатрешни работи. 

Во случаите од претходниот став, решението 
го донесува и исплатата ја врши надлежниот др-
жавен секретаријат за внатрешни работи. 

2) За правата за случај на намалување на способ-
носта за работа 

Член 4 
Милиционерите, подофицерите и офицерите на 

Народната милиција на кои им е намалена способ-
носта за работа, односно за служба во Народната 
милиција, а кои не би можеле да бидат преквали-
фикувани за друга служба во ресорот на внатре-
шните работи, по престанокот на службата ќе се 
упатуваат, заради соодветно запослување односно 
преквалификација, до органите надлежни за за-
послување и преквалификација на инвалидите на 
трудот. 

3) За правата на инвалидска и старосна пензија 
Член 5 

Болеста што настапила како непосредна после-
дица поради вршење определени службени задачи, 
се смета како несреќа во работа. 

Сојузниот Државен секретар за внатрешни ра-
боти, во согласност со Сојузниот извршен совет, ќе 
пропише во кои случаи и под кои услови болеста 
ќе се смета како несреќа во работа во смисла на 
претходниот став 

Член 6 
На милиционерите, подофицерите и офицерите 

на Народната милиција секоја наполнета година 
служба во Народната милиција им се признава како 
14 месеци работен ст*ж за здобивање правото на 
пензија. 

Член 7 
сојузниот односно републичкиот државен се-

кретар за внатрешни работи може да донесе од-
лука на милиционер, подофицер и офицер на На-
родната милиција, кому што по наполнетите 45 го-
дини возраст (машко) односно 40 години возраст 
(жена) му престанала службата во Народната ми-
лиција, да му се установи старосна пензија која му 
одговара на наполнетиот пензиски стаж: 

а) ако наполнил најмалку 15 години стаж што 
се смета за пензија, или 

б) ако бил во состав на Народноослободител-
ната војска или на активна и организирана ра-
бота во Народноослободителната борба најмалку 
две години. 

По претходниот став не може да му се определи 
пензија на осигуреник кому што службата во На-
родната милиција му престанала по молба, или врз 
основа на судска пресуда, или затоа што по по-
треба на службата е преведен во друга служба. 

Пензијата определена по овој член не може да 
биде помала од 50% од пензискиот основ. 

Член 8 
Во работен стаж на осигурениците им се смета 

и времето што како активни службеници ќе го про-
ведат во школи заради стручно усовршување 

Член 9 
Пензиите и инвалиднините се определуваат, 

спрема платниот разред во кој е осигуреникот раз-
врстен, од соодветниот пензиски основ по одредбите 
на Уредбата за определување и преводење на пен-
зиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/52). 

При определувањето на пензиите и инвалидни-
ните од lil група, пензискиот основ (ст. 1) се наго-
лемува со износот на додатокот за служба во На-
родната милиција, односно со износот на постоја-
ниот ресорен (одделен) додаток во случаите опре-
делени по посебни прописи, ако осигуреникот го 
примал тој додаток најмалку две години непо-
средно пред пензионисањето. Ако го примал тој 
додаток помалу од две години, а го примал и пред 
тоа, пензискиот основ се наголемува со износот на 
додатокот што го примал осигуреникот непосредно 
пред тоа. 

При определувањето на пензискиот основ на 
капетан I класа во XI платен разред, како и на ка-
петан, поручник и потпоручник кои немаат повеќе 
од десет години служба во Народната милиција, до-
датокот за служба во Народната милиција му се 
смета на капетан I класа и на капетан со 90% а 
на поручник и потпоручник со 80% од полниот из-
нос на тој додаток. 

При разврстувањето на осигурениците во пен-
зиски разреди периодските повишици се земаат во 
обзир по општите прописи за социјалното осигуру-
вање, со тоа што на милиционер кој има четврта пе-
риод ска повишица пензискиот основ му се наголе-
мува за два пензиски разреда. 

Сојузниот Државен секретар за внатрешни ра-
боти во согласност со Сојузниот извршен совет, ќе 
пропише во кои случаи пензискиот основ се наго-
лемува со износот на постојаниот (одделен) дода-
ток во смисла на ст. 2 од овој член. 

4) За постапката за остварување на правата 
Член 10 

Надлежниот државен секретар за внатрешни ра-
боти може да ги определи службените лица кои во 
својство на членови на комисија ќе учествуваат во 
работата на здравствените комисии и инвалидско-
пензионите комисии кога вршат тие прегледи на 
милиционери, подофицери и офицери на Народната 
милиција. 

Член 11 
Решенија за правото на пензија и инвалид-

нина на милиционери, подофицери и офицери на 
Народната милиција, редовно како и во случаите 
кога надлежног државен секретар ќе донесе од-
лука во смисла на чл. 7 од оваа уредба, донесува 
заводот за социјално осигурување на народната ре-
публика на чија територија ќе живее осигуреникот 
по пензионисањето. 

Решенијата на заводите за социјално осигуру-
вање се конечни и против нив може да се започне 
управен спор. 

5) Преодни и завршни одредби 
Член 12 

Пензиите и инвалиднините определени по по-
ранешните прописи на подофицери, офицери и во-
ени службеници на Управата за државна безбед-
ност, како и на нивните фамилии, ќе се преведат 
на нови износи по одредбите на Уредбата за соци-
јалното осигурување на воените лица („Службен 
лист ФНРЈ", бр. 12/53). 
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Член 13 
Пензиите и инвалиднините определени по по-

ранешните прописи на милиционери, подофицери и 
офицери на Народната милиција ќе се преведат на 
нови износи така, што уживателите ќе се развр-
н а т во пензиски разреди спрема платните разреди 
во кои би биле распоредени по Уредбата за платите 
во Народната милиција да се затекнале во активна 
служба на денот на влегувањето во сила на таа 
уредба. Личните пензии и инвалиднини на III група 
ќе се определат од така установениот пензиски основ 
наголемен со соодветниот додаток за служба во 
Народната милиција во смисла на одредбите од 
Уредбата за платите во Народната милиција и ст. 
3 чл. 9 од оваа уредба-

На ист начин ќе се установат и основите за опре-
делување на фамилијарна пензија. 

Член 14 
Jtia уживателите на пензии на кои пензиите им 

се определени по поранешните прописи, ќе им се 
признае при преводењето правото на пензија од-
носно инвалиднина ако имаат наполнет пропишан 
работен стаж по одредбите од оваа уредба. Ако го 
немаат тој стаж, извршниот одбор на заводот за 
социјално осигурување на народната република 
може, по прибавено мислење од извршниот одбор 
на заводот за социјално осигурување на околијата 
(градот), да им додели минимална пензија (чл. 54 
ст. 3 од Уредбата за определување и преводење на 
пензиите и инвалиднините — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/52 и бр. 2/53). 

По исклучок, на осигурениците што учеству-
вале активно во Народноослободителната борба ќе 
им се определи пензија како да имаат минимален 
работен стаж. 

Член 15 
На уживателите на пензии и инвалиднини на 

кои пензиите односно Јшвалиднините им биле опре-
делени по Уредбата за социјално осигурување на 
воените лица и припадниците на Народната мили-
ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51), и преве-
дени по одредбите од оваа уредба, новите износи на 
пензиите и инвалиднини^ им припаѓаат од 1 јули 
1952 година. 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Рп. бр. 7 
30 март 1953 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Претсед гтелот 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

90. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА КАМАТНИТЕ СТОПИ 
Член 1 

Членот 7 од Уредбата за каматните стопи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/52), изменет со Уред-
бата за измени и дополненија на таа уредба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 61/52) се менува и гласи: 

„Банките применуваат на краткорочните кре-
дити и следни каматни стопи, и тоа: 

а) на стопанските организации, освен оние од 
точ. б) на овој член — — — — 5% годишно 

б) на издавачките претпријатија 
и на трговските претпријатија што се 
занимаваат исклучиво со трговија на 
книги и музикални (на книжари) — 2% годишно 

Ако книжарите, покрај трговијата со книги и 
музикални, се занимаваат уште и со трговија на 
канцелариски материјал и прибор или со трговија 
на папир, школски прибор и прибор за пишување, 
банката ќе ја применува каматната стопа спрема 
претежната дејност на книжарата врз базата на 
просечните запаси во 1952 година, т. е. каматната 
стопа од 2% ако претежната дејност на книжарата 
се состоела во трговија со книги и музикални, од-
носно каматната стопа од 5% ако претежната деј-
ност на книжарата се состоела во трговија со дру-
гите артикли цитирани во овој став; 

в) на приватните лица: 
— за стопански цели — 7% годишно 
— за потрошувачки цели 6% годишно 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се' 
применува од 1 јануари 1953 година. 

Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 56 
30 март 1953 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

91. 

Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон и чл. 81 ст. I од 
Уставниот закон, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД МЕЃУНА« 
РОДНА ПРАВНА ПОМОШ НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

I 
Работите во врска со меѓународната правна по-

мош од надлежноста на бившето Министерство на1 

правосудството на ФНРЈ, кои со одредбата на чл. 
12 точ. 4 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон се ставени во надлежност на Сојузниот 
извршен совет, се пренесуваат на Државниот се-
кретаријат за надворешни работи, и тоа: 

1) сите работи што се однесуваат до соопшту-
вањето на судските акти и извршувањето на за-
молници на домашните односно странските судови, 
за кои по меѓународните конвенции е предвидена 
надлежност на Министерството на правосудството 
на ФНРЈ, — така што во иднина општењето со 
сите странски држави по споменатите работи од 
меѓународната правна помош ќе се врши преку 
Државниот секретаријат за надворешни работи; 

2) работите околу известувањето за осудите на 
нашите државјани во странска држава односно на 
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странските државјани во нашата држава, за кои 
по меѓународните конвенции или врз основа на 
меѓународните обврски е предвидена надлежност 
на Министерството на правосудството на ФНРЈ, — 
така што во иднина оваа служба за известување 
да се врши преку Државниот секретаријат за на-
дворешни работи; 

3) работите од бившето Министерство на пра-
восудството на ФНРЈ во врска со екстрадиции, а 
во случаи кога со меѓународни конвенции е пред-
видено барањето за екстрадиција да се поднесува 
преку односните министерства за правосудство. Во 
случај на екстрадиција по такви конвенции во 
иднина Државниот секретаријат за надворешни 
работи ќе и' поднесува на странската држава наши 
барања за екстрадиција односно ќе прима такви 
барања од странска држава. 

Работите во врска со екстрадициите за кои и 
натаму е надлежен Сојузниот извршен совет ќе ги 
врши во негово име Комисијата за администра-
тивни прашања. 

Il 
За начелните прашања што се поставуваат во 

врска со меѓународната правна помош ќе донесува 
одлуки Сојузниот извршен совет. 

Освен тоа, во надлежност на Сојузниот извр-
шен совет остануваат и следните работи во врска 
со меѓународната правна помош: 

1) издавање уверенија за правните прописи 
што важат, за правните обичаи и судската пракса 
(certificat de coutume) во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија; 

2) утврдување дали постои реципроцитет во 
поглед на укажување правна помош, признавање 
сиромашко право, ослободување од претходно по-
лагање кауција за парнични трошоци, како и во 
други случаи каде што се постава прашање за 
постоење на реципроцитет. 

Сите горе цитирани работи ќе ги врши за Со-
јузниот извршен совет неговиот Секретаријат за 
законодавни и управни прашања. 

Ili 
Државниот секретаријат за надворешни ра-

боти во смисла на оваа одлука ќе изврши потребни 
нотификации на странските држави, со кои меѓу-
народниот правен сообраќај, врз основа на меѓу-
народните конвенции се вршел преку Министер-
ството на правосудството на ФНРЈ, и ќе ги извести 
дека надлежноста на Министерството на право-
судството на ФНРЈ во оваа област престанала и 
дека преминала на Државниот секретаријат за на-
дворешни работи. 

IV 
Секретаријатот за законодавни и управни пра-

шања на Сојузниот извршен совет ќе се грижи за 
извршувањето на оваа одлука. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во Службениот лист на ФНРЈ", 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 52 

30 март 1953 година 
Белград 

Секретар, Потпретседател, 
Bt л, uo Зековиќ, с. р Едвард Кардељ, с. р. 

92. 
Врз основа на чл 6 и 79 од Уставниот закоп, 

а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон и чл. 22 од Основниот закон 
за државните стопански претпријатија, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ АГЕНЦИЈАТА НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА ЗА СООБРАКАЈ НА ПАТНИЦИ И 
ТУРИСТИ „ПУТНИК" И ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ „ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПУТНИК" 

1. — Агенцијата на претпријатијата за соо-
браќај на патници и туристи „Путник" се укинува. 

2. — Се оснива ново претпријатие за сообраќај 
"на патници и туристи „Југословенски путник' со 
седиште во Белград . 

3. — Предмет на работењето на претпријати-
ето „Југословенски путник" се работите во врска 
со прометот на туристи и патници. 

4. — Претпријатието „Југословенски путник"* 
установува односи со други туристички претприја-
тија или угостителски претпријатија и дуќани врз 
основа на стопански договори. 

5. — Имотните права и обврски на укинатата 
Агенција преминуваат на „Југословенски путник". 

Непаричните права и обврски на укинатата 
Агенција спрема домашните туристички претпри-
јатија се гасат со денот на влегувањето во сила на 
ова решение. 

6. — Кадровите и средствата на укинатата 
Агенција ги презема новото претпријатие „Југоело-
словенски путник". 

7. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 10 

30 март 1953 година 
Белград 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р, 

93. 

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни собранија, 
а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 
од истиот закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕ-

ЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува, според поднесените правила и 
програмата на работењето, оснивањето и работе-
њето на Сојузот на извидничките организации на 
Југославија, со седиште во Белград, а со дејност 
на целата територија на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

П бр. 3414 
10 март 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

на внатрешни работи на ФНРЈ, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 
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О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 8 од 23 март 1953 година објавува: 
Одлука за пренесување работите во врска со 

систематизацијата на работните места во надле-
жност на Државниот секретаријат за работите на 
буџетот и за државна администрација; 

Уредба за определување самоуправни установи, 
стручни и општествени организации чијшто прет-
ставници влегуваат во состав на Советот за про-
света и култура и Советот за народно здравје и 
социјална политика; 

Исправка на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и за орга-
ните на власта на Народна Република Србија. 

Во бројот 9 од 28 март 1953 година објавува: 
Решение за дополнување на Решението на 

Владата на Народна Република Србија за опреде-
лување месните народни одбори за заверка на пот-
писи, ракописи и преписи В. С. бр. 496/48; 

Решение за утврдување составот на Советот за 
,просвета и култура и Советот за народно здравје 
и социјална политика на НРС. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИ CV НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 14 од 26 март 1953 го-
дина немаат службен дел. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

,,У ра дни лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 8 од 26 март 1953 година објавува: 

Правилник за вршење стручен надзор над апо-
*еките, како и установите и претпријатијата што 
се занимаваат со производство и продажба на ле-
кови и санитетски стоки; 

Наредба за одделните додатоци на работниците 
во здравствените заводи и во заводите за соци-
јални грижи, што работат под условите штетни по 
здравјето и опасни по животот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 7 од 23 март 1953 година обја-
вува: 

Уредба за оснивање самостојни републички 
органи на државната управа во областа на стопан-
ството; 

Уредба за кредитирање бегалците од Пиринска 
Македонија за изградба станови во 1953 година; 

Одлука за именување претседател и членови 
на Советот за просвета на НРМ; 

Одлука за определување на организациите 
што делегираат свои претставници за членови на 
Советот за просвета; 

Одлука за именување претседател и членови 
на советот за народно здравје и социјална заштита; 

Одлука за определување установи и организа-
ции што делегираат свои претставници за членови 
на Советот за народно здравје и социјална за-
штита; 

Наредба за утврдување стопите за наплатува-
ње на данокот на промет на поодделни видови и 
квалитет дрва на подрачјето на народните одбори 
на околиите односно градовите; 

Наредба за начинот на склучување на догово-
рот за кредитот за инвестиции кои не претставу-
ваат основна инвестициона изградба во 1953 година; 

Решение за големината на делот на приходите 
што ќе се уплатува во фондот за времено финан-
сирање на здравствените установи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Го-
ре" во бројот 7 од 20 март 1953 година објавува: 

Одлука за продолжување со работата на рену-« 
бличкиот Завод за статистика и евиденција; 

Одлука за органите и установите на републич-
ката управа што продолжиле со работа, 

Одлука за пренесување надлежноста за доне-
сување решенија за систематизација на Државниот 
секретаријат за работи на буџетот и за државна 
администрација на НР Црна Гора; 

Одлука за определување срокот за распишу ве -
ње редовни избори за работничките со :егчг, 

Уредба за оснивање самостојни рглублички ор-
гани на државната управа во областа на стопан-
ството; 

Решение за назначување државни секретари л 
претседатели на советите на НР Црна Гора; 

Решение за назначување членови на Советот 
за народно здравје и социјална политика на НР 
Црна Гора; 

Решение за назначување членови на Советот 
за просвета на НР Црна Гора; 

Решение за назначување директор на Заводот 
за стопанско планирање на "IP Црна г сра; 

Решение за назначување директор ва Заводот 
за статистика и евиденција на НР Црна Гора: 

Решение за назначување секретар за законо-
давни и управни прашања во администрацијата на 
Извршниот совет на НР Црна Гора; 

Решение за назначување секретар на Советот 
за народно здравје и социјална политика на НР 
Црна Гора; 

Решение за назначување секретар во Советот 
за просвета на НР Црна Гора; 

Решение за назначување директор на репу-
бличката управа за селско стопанство; 

Решение за назначување директор на репу-
бличката управа за шумарство и ловџиство; 

Решение за назначување директор на репу-
бличаката управа за патишта и сообраќај. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Cip^a 

86. Закон за ратификација на договорот за 
пријателство и соработка помеѓу Федера-
тивна Народна Република Југославија, 
Кралевата Грција и Република Турција 353 

87. Закон за амнестија — 155 
88. Закон за дополнение на Законот за упра-

вните спорови — — . 156 
89. Уредба за социјалното осигурување на 

службениците во ресорот на внатрешните 
работи — — — — — 156 

90. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за каматните стопи 158 

91. Одлука за пренесување работите од ме-
ѓународна правна помош на Државниот 
секретаријат за надворешни работи 158 

92. Решение за укинување агенцијата на 
претпријатијата за сообраќај на патници 
и туристи „Путник" и за оснивање прет-
пријатие „Југословенски путник" — — 159 

93. Решение за одобрување оснивањето и 
работењето на Сојузот на извидничките 
организации на Југославија — 159 

Издавач: »Службен лист на ФНРЈ" — Новинско-издавачка установа — Белград, Улица Краљевина 
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевина Марка бр, 9. 
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